
view_in_browser

Kedves Összefogás-szimpatizáns!

Mozgalmas heteken vagyunk túl - amint nem egymással háborúzunk, rögtön
beindulnak azok a bizonyos kerekek. Sikerre vittünk egy petíciót a nemzetiségi

műsoridő védelmében, egyesítettük a frakcióinkat a megyében, kiálltunk a
vendéglátóipar védelmében, és a kórházaink megmaradása mellett,

mindeközben pedig arra is jutott időnk, hogy koszorúzzunk, s platform elnökeink
az Új Szó stúdióba is ellátogattak. 

Görgess tovább a részletekért! 

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6b3173346735
https://www.facebook.com/osszefogas.spolupatricnost/?utm_source=newsletter&utm_campaign=Osszefogas_dal&utm_medium=email&utm_term=2021-10-26
https://www.facebook.com/ujszo/videos/1041294313339422?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=egy_sikeres_peticio_es_ketnyelvusoedo_del_szlovakia_jo_hirek_az_elmult_hetekbol&utm_term=2021-10-26


Sikeres aláírásgyűjtés a

nemzetiségi műsoridő

védelmében

9 óra alatt több mint 1000 aláírás

érkezett a nemzetiségi műsoridő

arányának csökkentése ellen. A petíciót

leadtuk a kulturális minisztériumba,

ezzel beléptünk a törvényalkotás

folyamatába. 

Platformelnökeink  az Új Szó-stúdióban

Aktuálpolitikáról és a Szövetség

céljairól beszélgettünk

Berényi József, Rigó Konrád és Orosz Örs platformelnökök Czímer Gábor vendégei

voltak.

Megnézem a videót

Köszönjük  mindenkinek, ak ik  támogatták  petíciónkat

Mózes Szabolcs és Rigó Konrád arról, hogy miért is fontos ez az ügy számunkra
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Vár az Összefogás platform! Ha te is szeretnél csatlakozni a magyar

képviselet reformját és megújítását

képviselő csapathoz, itt megteheted,

minden tenni kész szakembert,

Nyitra Megye Önkormányzatában az eddigi MKP frakció átalakult a Szövetség

képviselőcsoportjává. Az eddigi 12 tagú csoport bővült egy taggal: csatlakozott

hozzá Jobbágy József, aki eddig a SMER és a Híd közös frakciójában

tevékenykedett.  A Nyitra Megyei Önkormányzat így számbelileg a legerősebb

képviselőcsoport Nyitra megyében. 

Csatlakozzatok  hozzánk!
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aktivistát várunk sorainkba! Most jött el

a cselekvés ideje! Helyi szinten is

szükség van mindenkire :)

Ott, ahol a józan ész, az

összefogás és az összetartozás

jelen van, még a hegyek is

megmozdulnak!

Boldog 10. születésnapot

KDSz, Isten éltessen

Köszönjük  Gyimesi György

képviselő úr, valamint Horony

Ákos szakértő munkáját!

10 éve a Kétnyelvű Dél-

Szlovákia gerilla akciója

keretén belül állítottuk

Összefogás csapatának tagjai már tíz

évvel ezelőtt is gerillaakciókkal hívták

fel a �gyelmet az ügyre.

A parlament elfogadta a

kétnyelvű közúti

jelzőtáblákról szóló törvényt!

Megmaradásunk szempontjából

nagyon fontos, hogy vizuálisan is

belakjuk a magyar vidéket.

Elolvasom a teljes bejegyzést

AKTUÁLIS
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Kétnyelvű Dél!

A kétnyelvűséget anno nem

akartuk bedobni a kettéhasadt

felvidéki magyar közélet, az MKP

és a Hid szembenállásának

darálójába. 

Azóta a pártszakadásból is

sikerült kigyógyulni, amit

ugyanúgy veletek együtt értünk

el, drága feleim!

fel az ország első

kétnyelvű tábláját nagy

lelkesedéssel.

Szép párhuzam, hogy a

jubileumot az új kétnyelvű

táblákról szóló törvény

elfogadásával tudjuk ünnepelni.

Nagy lépés ez a vizuális

kétnyelvűség érvényesítése terén

Tovább Orosz Örs bejegyzésére Tovább Bauer Ildikó bejegyzésére

Mózes Szabolcs: Csak  közösen lehetünk

sikeresek

A magyarság érdekeit szem

előtt tartva segítettünk

javítani a tervezeten

A tervezetet Gyimesi György képviselő

készítette elő és fogadtatta el a koalíciós

tanáccsal, valamint a parlamentben

szlovák kollégáival. A parlamenti munka

terén övé a fő érdem! 

Kevesebb re�ektorfényt fog kapni, ám

fontos kiemelni: az előrelépésben komoly

érdemei vannak Horony Ákos szakértőnek

is, aki módosítókat és háttéranyagokat

készített - a jó ügy érdekében.

Elolvasom a teljes bejegyzést

A vendéglátóipar

újabb komoly

Leépítés,

bizonytalanság,

A legfontosabb hírek a közelmúltból
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kihívások elé néz

A Szövetség több

javaslattal állt elő, miként

lehetne javítani az ágazat

helyzetén. 

káosz - ez lenne a

kórházreform?

A szlovák egészségügy

továbbra is ingatag

lábakon áll. A jelenlegi

helyzetben a páciensek

aggódnak, sőt, félnek. 

Utazd be ingyen

Európát!

Kihagyhatatlan pályázati

lehetőség 18 éveseknek.

Október 23-ára

emlékeztünk

A forradalom hőseinek alig

volt több fegyvere, mint a

szabadság puszta

szeretete, áldozatuk mégis

fordított a világtörténelem

kerekén.

Fiataljaink a Bem szobornál

Budapesten emlékeztek meg az 56-os

forradalom hőseiről.
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Elindítottuk a Felvidéki

Mentorprogramot, több mint

70 vállalkozó reszvetelével!

Szervezőként, mentorként és

vállalkozóként is hatalmas öröm a

számomra, hogy ekkora érdeklődés van

a program iránt. Hiszem, hogy a

tudásmegosztás és a kapcsolatok

építése a felvidéki vállakozások

gazdasági megerősödésének kulcsa!

Délkelet-Szlovák ia is ugyanolyan

fontos nekünk

Elnökségi tagunk, Kiss Kolos

oldalán a keleti végek híreiről

is értesülhetsz. Kövesd be!

Kiss Kolos Facebook oldala

MARCINKÓ ADRIÁN

Tovább Marcinkó Adrián bejegyzésére
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Tetszik amit csinálunk?

Van egy jó ötleted? Te is segítheted a munkánkat! 

Tematizáljunk! - van egy jó téma, hír, újdonság, új rendelet, ami érdekes lehet? Írd

meg levélben, vagy küldd el a hír linkjét nekünk, az ügyeletes kolléga utánajár:

info@osszefogas.sk

Kellenek a szakemberek a közéletbe!  - tudsz olyanról, akit megszólíthatnánk és

erősítené sorainkat? Netán te magad vagy érdekelt közéleti, oktatásügyi,

környezetvédelmi, szociális témákban? Jelentkezz bátran hozzánk, szívesen látunk! 

Szakmai anyagok k idolgozása - önállóan, előre egyeztetett témában örömmel

vesszük írásaitokat, cikkeiteket. 

Vár az Összefogás-platform!

SEGÍTEK

Tudsz valakit, akit érdekelhet ez a hírlevél? 

Küldd tovább neki is! ;) 

Baráti üdvözlettel,

az Összefogás csapata

ÖSSZEFOGÁS
Duna rakpart 12, 945 05 Komárom, Szlovákia

Dunajské nábrežie 12, 945 05 Komárno, Slovensko

info@osszefogas.sk

Amennyiben nem érdekel a mozgalmunkkal kapcsolatos

további hírek és történések, nem szeretnénk a terhedre
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lenni. Bármikor leiratkozhatsz hírlevelünkről az alábbi linkre

kattintva.

Leiratkozom az ÖSSZEFOGÁS hírleveléről

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6b3173346735
https://www.mailerlite.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=egy_sikeres_peticio_es_ketnyelvusoedo_del_szlovakia_jo_hirek_az_elmult_hetekbol&utm_term=2021-10-26

